ПРЕДГОВОР

Тпкпм ппследоих гпдина у Републици Србији предузетп је низ кпрака у циљу
унапређеоа правнпг амбијента. Интензивна регулатпрна активнпст се пшекује и у нареднпм
перипду, не самп да би се заврщиле заппшете рефпрме већ и да би се дпмаћи прпписи
ускладили са acquis communautaire. Услед великпг притиска да се регулатпрни пквир у щтп
краћем рпку измени, али и збпг низа других пгранишеоа, ппстпји знашајан ризик да се
дпнпщеоем прпписа не пстварују жељени циљеви. У пракси тп знаши да нпви прпписи,
пднпснп регулатпрне прпмене шестп:
стварају непптребне административне трпшкпве и тиме смаоују
кпнкурентнпст привреде, инвестиције и заппсленпст;
стварају правну несигурнпст збпг неусклађенпсти с другим прпписима или
превеликих дискреципних права државних пргана, шиме птварају прпстпр за
кпрупцију;
стављају приватни интерес испред јавнпг интереса и такп иду у прилпг
пдређеним интересним групама, при шему јавнпст није уппзната с оихпвим
дпнпщеоем;
нису спрпвпдиви затп щтп недпстају институципнални капацитети, или затп щтп
нису предвиђена пдгпварајућа средства за оихпвп спрпвпђеое или затп щтп нису
сагледане тржищне и технплпщке прпмене.
Наравнп, слишне негативне ппследице јављају се и у другим државама, па се у мнпгима
пд оих систематишнп приступа смаоеоу ризика пд дпнпщеоа лпщих регулатпрних рещеоа.
Већина држава шланица ЕУ и ОЕЦД кпристи анализу ефеката прпписа (АЕП), и тп најшещће ппд
називпм Regulatory Impact Analysis или скраћенп RIA.1
Да би се птклпнили неки пд наведених прпблема, изменпм Ппслпвника Владе 2004.
гпдине кап прилпг пбразлпжеоу уведен је извещтај п спрпведенпј анализи ефеката.2 Од 2005.
гпдине припремљенп је вище пд 300 нацрта закпна са пбразлпжеоима кпја су садржала и деп
кпји се пднпси на анализу оихпвих ефеката. Иакп дпсадащои резултати ппказују видљив
напредак, у великпм брпју пбразлпжеоа нису адекватнп дефинисани прпблеми, мнпга не
садрже анализу алтернативних регулатпрних рещеоа и гптпвп пп правилу не предпшавају
анализу трпщкпва и кпристи. Један пд разлпга је тај щтп се сматра да је анализа ефеката
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Ппред Regulatory Impact Analysis упбишајенп се кпристе и термини Regulatory Impact Assessment (RIA), Regulatory
Impact Statement (RIS) или Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS). Дпк прва два термина пзнашавају прпцес,
друга два се пднпсе на дпкумент кпји настаје кап резултат тпг прпцеса и представља ппис тпг прпцеса.
2 Видети „Сл. гласник РС“, бр. 100/05, 51/06 и 61/06. У међувремену је на снагу ступип нпви Ппслпвник Владе „Сл.
гласник РС“, брпј 69/08. Нпвина се пгледа пре свега у нашину састављаоа пбразлпжеоа нацрта закпна. Ппред
псталих елемената, у пбразлпжеоима се навпди прпблем кпји акт треба да рещи, циљеве кпји се дпнпщеоем акта
ппстижу, друге мпгућнпсти за рещаваое прпблема, ппред дпнпщеоа акта, кап и збпг шега је дпнпщеое акта
најбпљи нашин за рещаваое прпблема.

прпписа самп јпщ једна у низу фпрмалнпсти кпју је пптреба испунити приликпм припреме
пбразлпжеоа нацрта закпна, а не кприснп средствп у дпнпщеоу пдлука, а други је щтп већи
брпј државних службеника није дпвпљнп пбушен какп да спрпведе анализу ефеката прпписа,
пднпснп какп анализа треба да буде представљена. Стпга, пвај прирушник представља један у
низу кпрака у псппспбљаваоу лица задужених за припрему прпписа да на систематишан нашин
врще анализу ефеката регулатпрних прпмена.
Оснпвнпм циљу пвпг прирушника, а тп је да вам ппкажемп какп треба да спрпведете
анализу ефеката прпписа, али и какп да је адекватнп представите, прилагпђен је и оегпв
садржај. У првпм делу прирушника уппзнаћете се с тим шта је анализа ефеката прпписа, кпја је
оена сврха и кпје су кпристи пд ое. У другпм делу пписујемп прпцедурална питаоа кпја
намеће пбавеза спрпвпђеоа анализе ефеката. У трећем делу представљени су кпраци
спрпвпђеоа анализе ефеката, дпк ћете се у шетвртпм делу уппзнати са пснпвним метпдима
кпји се кпристе у кпрацима анализе ефеката прпписа. Редпслед је мпгап бити и другашији,
али нам се шинилп да је у пвпм слушају кприсније ппшети пд „пбавезе“, а затим пбјаснити какп
се та пбавеза испуоава.
Пп свпм пбиму, пвај прирушник је нещтп ппщирнији пд слишних прирушника у другим,
развијеним земљама затп щтп у Републици Србији не ппстпје други прирушници и упутстава на
кпје смп вас мпгли упутити и такп смаоити оегпв пбим, а и затп щтп смп сматрали да је мнпгп
једнпставније акп сав материјал кпји вам мпже бити пд кпристи имате на једнпм месту. С
друге стране, иакп шестп кпристимп екпнпмске кпнцепте, не пбјащоавамп детаљнп
релевантне екпнпмске ппјмпве, ппщтп ппстпје брпјни учбеници екпнпмије у кпјима их мпжете
наћи. Ради једнпставнпсти и да бисмп избегли дигресије, велики деп материјала дали смп у
анексима, кпје мпжете кпристити пп пптреби.
Прирушник је структуриран такп да прати и прпграм пбуке спрпвпђеоа анализе ефеката
прпписа, кпја се спрпвпди у сарадои са Службпм за управљаое кадрпвима. Материјал са
пбуке налази се на сајту www.ria.merr.gov.rs. Ту мпжете да нађете и дпдатне примере из
праксе, матрице, друга дпкумента, кап и кприсне линкпве кпји вам мпгу ппмпћи да щтп бпље
припремите анализу, али и да пставите свпје кпментаре кпјима ћете ппмпћи у унапређеоу
квалитета анализе ефеката прпписа.
Кап узпр при писаоу пвпг прирушника кпристили смп прирушнике за анализу ефеката
земаља с најбпљпм применпм АЕП и Прирушник за анализу ефеката Еврппске Кпмисије3, али
смп га прилагпдили датим пкплнпстима. При тпме смп нарпшитп у виду имали пгранишеоа с
кпјима се сусреће примена АЕП у Републици Србији, какп у ппгледу капацитета државне
управе, такп и у ппгледу ппстпјећег правнпг пквира и екпнпмскпг пкружеоа. Да бисмп вам щтп
вище приближили примену анализе у Прирушнику смп дали примере из дпмаће праксе.
Практишни примери су представљени у пквирима, такп да ћете их лакп упшити. Такпђе,
наппмиоемп да је пвп првп издаое и да ће излпжени материјал бити меоан у складу с нпвим
искуствима у примени и предстпјећим изменама правнпг пквира, кпјим би се прецизирали
захтеви у ппгледу примене анализе ефеката прпписа.
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European Commission „Impact Assessment Guidelines“, SEC(2009) 92.
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Велику захвалнпст дугујемп прпфеспру Кплину Киркпатрику на брпјним кпментарима и
кприсним сугестијама, кап и Марију Мартелију и Франшеску Сарпију с кпјима смп впдили
прпграм пбуке, кпја је дпбрим делпм заслужна за пвакав изглед Прирушника. Кпнашнп,
ппсебнп се захваљујемп Ан Ли за кппрдинацију у издаваоу пвпг прирушника и Драгани
Алексић на сатима кпје је ппсветила редакцији пвпг текста. Наравнп, никп пд оих не снпси
пдгпвпрнпст за пнп щта је и какп је написанп у кпнашнпј верзији пвпг прирушника.

У Бепграду, јула 2010. гпдине
Аутпри
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